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1 Securitate

1.1 Indicaţii de atenţionare
referitoare la acţiune

Clasificarea indicaţiilor de
atenţionare referitoare la ac-
ţiune
Indicaţiile de atenţionare referi-
toare la acţiune sunt clasificate
în felul următor cu semne de
atenţionare şi cuvinte de sem-
nal referitor la gravitatea perico-
lului posibil:
Semne de atenţionare şi cu-
vinte de semnal

Pericol!
pericol de moarte iminent
sau pericol de accidentări
grave ale persoanelor
Pericol!
Pericol de moarte prin
electrocutare
Atenţionare!
Pericol de accidentări
uşoare ale persoanelor
Precauţie!
Risc de pagube materiale
sau poluare

1.2 Utilizarea conform
destinaţiei

La utilizarea improprie sau ne-
conformă cu destinaţia pot re-
zulta pericole pentru sănătatea
şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor

resp. deteriorări ale aparatului şi
alte pagube materiale.
Produsul este prevăzut ca ge-
nerator de căldură pentru insta-
laţiile închise de încălzire cen-
tralizată şi pentru prepararea
apei calde.
Utilizarea corespunzătoare con-
ţine:
– observarea instrucţiunilor de

utilizare alăturate ale produ-
sului, cât şi ale tuturor compo-
nentelor instalaţiei

– respectarea tuturor condiţiilor
de inspecţie şi întreţinere pre-
zentate în instrucţiuni.

Acest produs poate fi utilizat de
copii peste 8 ani şi de persoa-
nele cu capacităţi fizice, senzo-
riale sau mentale reduse sau
de către cele cu lipsă de expe-
rienţă şi cunoştinţe dacă sunt
supravegheate sau dacă au
fost instruite referitor la utiliza-
rea sigură a produsului şi la pe-
ricolele astfel rezultate. Este
interzis jocul copiilor cu apa-
ratul. Curăţarea şi întreţinerea
realizată de utilizator nu pot fi
realizate de către copii fără su-
praveghere.
O altă utilizare decât cea des-
crisă în instrucţiunile prezente
sau o utilizare care o depăşeşte
pe cea descrisă aici este ne-
conformă cu destinaţia. Necon-
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formă cu destinaţia este şi orice
utilizare comercială şi industri-
ală directă.
Atenţie!
Este interzisă orice utilizare ce
nu este conformă cu destinaţia.

1.3 Indicaţii de siguranţă
generale

1.3.1 Instalare de către
specialist

Instalarea, inspecţia, întreţine-
rea şi revizia produsului, cât şi
reglajele de gaz pot fi efectuate
numai de către un specialist.

1.3.2 Pericol de comandă
eronată

Prin comanda eronată puteţi să
vă puneţi în pericol pe dumne-
avoastră şi pe cei din jur şi să
provocaţi pagube materiale.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile

prezente şi toate documen-
tele complementare, în spe-
cial capitolul "Securitatea" şi
indicaţiile de atenţionare.

1.3.3 Pericol de moarte cauzat
de scăpările de gaz

La miros de gaz în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de

gaz.
▶ Dacă este posibil, deschideţi

larg uşile şi ferestrele şi asi-
guraţi ventilaţia.

▶ Evitaţi flăcările deschise (de
ex. brichetă, chibrituri).

▶ Nu fumaţi.
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare

electrice, fişe de reţea, sone-
rii, telefoane şi alte instalaţii
de telefonie din clădire.

▶ Închideţi dispozitivul de închi-
dere al contorului de gaz sau
principalul dispozitiv de închi-
dere.

▶ Dacă este posibil, închideţi
robinetul de gaz la produs.

▶ Atenţionaţi locatarii casei prin
strigare sau ciocnire.

▶ Părăsiţi imediat clădirea şi
împiedicaţi accesul terţilor.

▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii
de îndată ce vă aflaţi în afara
clădirii.

▶ Informaţi serviciul de inter-
venţie al societăţii furnizoare
de gaz de la o linie telefonică
aflată în afara clădirii.

1.3.4 Pericol de moarte cauzat
de traseele blocate sau
neetanşe ale gazelor de
ardere

La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Deschideţi larg toate uşile şi

ferestrele accesibile şi asigu-
raţi ventilaţia.

▶ Opriţi produsul.
▶ Înştiinţaţi o companie speciali-

zată.
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1.3.5 Pericol de moarte cauzat
de scurgerea gazelor de
ardere

Dacă utilizaţi produsul cu un
sifon de condens gol, atunci
sunt posibile scăpări ale gazelor
de ardere în aerul încăperii.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifo-

nul de condens este umplut
permanent pentru funcţiona-
rea produsului.

1.3.6 Pericol de moarte cauzat
de substanţe explozive şi
inflamabile

▶ Nu folosiţi sau depozitaţi ma-
teriale explozive sau inflama-
bile (de ex. benzină, hârtie,
vopsele) în camera de teh-
nică a centralei.

1.3.7 Pericol de moarte cauzat
de lipsa dispozitivelor de
siguranţă

Fără dispozitivele de siguranţă
(de ex. supapa de siguranţă,
vasul de expansiune) se pot
provoca opăriri mortale şi alte
accidentări, de ex. prin explozii.
▶ Solicitaţi unui specialist să vă

explice funcţionarea şi poziţia
dispozitivelor de siguranţă.

1.3.8 Pericol de moarte
în caz de modificări
aduse produsului sau
împrejurimii produsului

▶ Este interzisă îndepărtarea,
şuntarea sau blocarea dispo-
zitivelor de siguranţă.

▶ Nu manipulaţi dispozitivele de
siguranţă.

▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi
plombele subansamblurilor.

▶ Nu efectuaţi modificări:
– asupra produsului
– asupra conductelor de ali-

mentare cu gaz, alimentare
cu aer, apă şi curent electric

– asupra întregii instalaţii de
gaze arse

– asupra întregului sistem de
scurgere a condensului

– la supapa de siguranţă
– la conductele de scurgere
– asupra caracteristicilor con-

structive, care pot avea in-
fluenţă asupra siguranţei în
exploatare a produsului

1.3.9 Pericol de intoxicare
cauzat de alimentarea
insuficientă cu aer de
ardere

Condiţii: Funcţionarea în func-
ţie de aerul din cameră

▶ Asiguraţi o alimentare sufi-
cientă cu aer de ardere.
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1.3.10 Pericol de accidentare
şi pericol de pagube
materiale prin
întreţinerea şi reparaţia
necorespunzătoare sau
neglijentă.

▶ Nu încercaţi niciodată să
efectuaţi prin mijloace pro-
prii lucrări de întreţinere sau
reparare asupra produsului
dumneavoastră.

▶ Solicitaţi remedierea de ur-
genţă a avariilor şi pagubelor
de către un specialist.

▶ Respectaţi intervalele de în-
treţinere prestabilite.

1.3.11 Risc de producere
a unor pagube de
coroziune cauzate de
aerul de ardere şi din
încăpere neadecvat

Spray-urile, solvenţii, produsele
de curăţare cu clor, vopselele,
adezivii, compuşi de amoniac,
pulberile şi alţi factori similari
pot cauza corodarea produsului
şi a tubulaturii de aer/gaze de
ardere.
▶ Asiguraţi-vă de faptul că ali-

mentarea cu aer de ardere
este permanent liberă de
fluor, clor, sulf, praf, etc.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu
se depozitează materiale
chimice la locul de instalare.

1.3.12 Carcasă tip dulap
Carcasa tip dulap a produsului
este supusă anumitor regle-
mentări de execuţie.
▶ Nu îmbrăcaţi produsul după

propria dorinţă.
▶ Dacă doriţi o carcasă tip du-

lap pentru produsul dumne-
avoastră, atunci adresaţi-vă
unei întreprinderi de speciali-
tate.

1.3.13 Pericol de pagube
materiale cauzate de
îngheţ

▶ Asiguraţi-vă de faptul că in-
stalaţia de încălzire rămâne în
funcţiune la îngheţ şi că toate
camerele sunt temperate sufi-
cient.

▶ Dacă nu puteţi asigura func-
ţionarea, atunci solicitaţi unui
instalator să golească instala-
ţia de încălzire.
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2 Indicaţii privind
documentaţia

2.1 Respectarea documentaţiei
conexe

▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiu-
nile de exploatare alăturate componen-
telor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei
▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi

toate documentaţiile conexe pentru
utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor
Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv
pentru:

Modele şi numere de articol
România

Isotwin Condens 35 -A 0010017355

3 Descrierea produsului
3.1 Caracteristica CE

 
Prin caracteristica CE se certifică faptul că
produsele îndeplinesc cerinţele de bază
ale directivelor în vigoare conform plăcuţei
cu date constructive.
Declaraţia de conformitate poate fi consul-
tată la producător.

3.2 Construcţia produsului

2

1

1 Scurte instruc-
ţiuni de exploatare
magnetice cu de-
numirea de tip şi
numărul serial

2 Elemente de de-
servire

3.3 Vedere de ansamblu a
elementelor de deservire

reset

21 3 4 5

7 8 9 10

6

1 Tasta de resetare
2 Lampă de avarie

cu LED-uri roşie
3 Lampă cu LED

portocalie pentru
regimul arzătorului

4 Display
5 Lampă cu LED

verde pentru func-
ţionarea produsu-
lui

6 Întrerupător
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7 Taste de reglare
pentru tempera-
tura apei calde
( ) şi ( )

8 Regimul de pre-
gătire a apei calde

9 Regimul de încăl-
zire

10Taste pentru tem-
peratura pe turul
de încălzire
( ) şi ( )

3.4 Descrierea display-ului

1

2

5

43

1 Temperatura apei
calde menajere

2 Simboluri pentru
avarie

3 Presiunea insta-
laţiei / mesaj de
eroare

4 Afişajul regimului
arzătorului

5 Temperatura pe
turul de încălzire

3.5 Descrierea funcţionării tastelor

Tastă Semnificaţie
– Alegerea regimului de pregătire

a apei calde
– Alegerea regimului de încălzire

sau – Reglarea temperaturii apei
calde menajere
Setarea temperaturii pe turul de
încălzire

– Resetarea produsului

pornit /
oprit

– Pornirea/oprirea produsului

Valorile reglabile sunt afişate intermitent.

4 Funcţionarea
4.1 Punerea în funcţiune a

produsului
4.1.1 Deschiderea dispozitivelor de

blocare
Condiţii: Instalatorul care a instalat produsul, vă ex-
plică poziţia şi mânuirea dispozitivelor de blocare.

▶ Asiguraţi-vă de faptul că sunt deschise
toate robinetele.

4.1.2 Pornirea produsului
▶ Apăsaţi tasta de pornire/oprire.

◁ Se aprinde display-ul de îndată ce
produsul este alimentat cu energie
electrică. După câteva secunde, pro-
dusul este gata de utilizare.

4.2 Verificarea presiunii în instalaţia
de încălzire

Indicaţie
La verificarea presiunii nu are voie
să existe o cerinţă de încălzire
şi/sau nicio cerinţă de apă caldă.

1

1 Presiunea actuală
de umplere

▶ Verificaţi o dată pe lună presiunea de
umplere a produsului.
– Presiunea de umplere recomandată:

1 … 1,5 bar (100.000 … 150.000 Pa)

◁ Dacă presiunea de umplere este în
ordine, atunci nu există nicio necesi-
tate de mânuire.

▽ Dacă presiunea de umplere este
prea joasă, atunci completaţi cu apă
în instalaţia de încălzire.
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4.3 Umplerea instalaţiei de încălzire

Precauţie!
Riscul producerii de pagube
materiale cauzate de apa fi-
erbinte cu conţinut ridicat de
calcar, puternic corozivă sau
cu substanţe chimice!
Apa din reţea neadecvată dete-
riorează garniturile şi membra-
nele, înfundă subansamblurile
produsului şi instalaţiei de în-
călzire prin care trece apa şi
produce zgomote.
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire

numai cu apă fierbinte adec-
vată.

▶ În caz de incertitudine, con-
sultaţi-vă specialistul.

Indicaţie
Instalatorul este responsabil cu
prima umplere, cu eventualele um-
pleri ulterioare, cât şi cu calitatea
apei.
Exploatatorul preia numai umple-
rea ulterioară a apei în instalaţia de
încălzire.

1. Deschideţi toate robinetele caloriferului
(robinetele cu termostat) ale instalaţiei
de încălzire.

2. Deschideţi încet robinetul de umplere
pe partea inferioară a produsului, aşa
cum v-a arătat instalatorul.

3. Completaţi cu apă până la atingerea
presiunii de umplere necesare.
– Presiunea de umplere reco-

mandată: 1 … 1,5 bar (100.000
… 150.000 Pa)

4. Verificaţi presiunea de umplere pe
display.

5. Închideţi robinetul de umplere după
umplere.

4.4 Alegerea modului de
funcţionare

Indicaţie
După fiecare aprindere, produsul
porneşte în modul "Încălzire + apă
caldă".
Tasta se aprinde dacă este activat
modul de funcţionare.

1. Apăsaţi tasta pentru activa-
rea/dezactivarea modului de
funcţionare pentru apă caldă.

2. Apăsaţi tasta pentru activa-
rea/dezactivarea regimului de încălzire.
Simbol Mod de funcţionare

+ Încălzirea + apă caldă

numai încălzire

Numai apă caldă şi protecţia
contra îngheţului

‒ Absenţă/protecţia contra în-
gheţului

4.5 Setarea temperaturii apei calde
Condiţii: Temperatura este controlată de cazanul de
pardoseală

▶ Apăsaţi tasta sau pentru
reglarea temperaturii apei calde.

Condiţii: Temperatura este controlată de termostatul
de cameră

▶ Setaţi temperatura apei calde de la
termostatul de cameră.

Indicaţie
Dacă apăsaţi una din tastele ,

sau , atunci display-ul
arată .
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4.5.1 Pornirea şi oprirea modului
ECO

▶ Reglaţi temperatura apei calde mena-
jere.
Condiţii: Temperatura apei calde menajere:
< 50 ℃

– Pe display se afişează modul .
Condiţii: Temperatura apei calde menajere:
≥ 50 ℃

– Pe display nu se afişează modul
.

4.6 Setarea temperaturii pe turul de
încălzire

Valabilitate: fără senzor extern, fără termostat de
cameră

▶ Reglaţi temperatura dorită pe turul de
încălzire cu ( ) sau ( ).

Indicaţie
Este posibil ca instalatorul să
fi adaptat temperatura minimă
sau maximă posibilă.

Valabilitate: Termostat de cameră

▶ Reglaţi temperatura pe turul de încăl-
zire cu ( ) pe valoarea maximă.

▶ Setaţi temperatura de încălzire dorită
de la termostatul de cameră.

◁ Temperatura dorită pe turul de în-
călzire este reglată automat modu-
lator cu termostatul de cameră.

Valabilitate: Senzorul temperaturii exterioare

▶ Nu este posibilă reglarea temperaturii
pe turul de încălzire, chiar dacă aţi
apăsat una din tastele ( ) sau
( ).

◁ Display-ul prezintă temperatura
pe turul de încălzire calculată de
aparatul de încălzire.

◁ Temperatura efectivă pe turul de
încălzire este reglată automat mo-
dulator cu aparatul de încălzire.

4.7 Protecţia contra îngheţului
4.7.1 Funcţia de protecţie contra

îngheţului a produsului
Funcţia de protecţie contra îngheţului ca-
uzează pornirea aparatului de încălzire şi
a pompei, de îndată ce se atinge tempera-
tura de siguranţă din circuitul de încălzire.

– Temperatura de protecţie: 12 ℃

Pompa se opreşte dacă se atinge tempe-
ratura minimă a apei în circuitul de încăl-
zire.

– Temperatura minimă a apei: 15 ℃

Dacă este atinsă temperatura de aprindere
a arzătorului în circuitul de încălzire, se
aprinde arzătorul până la atingerea tempe-
raturii de deconectare.

– Temperatura de aprindere a arzătorului:
7 ℃

– Temperatura de deconectare a arzăto-
rului: 35 ℃

Circuitul de apă caldă (apă rece şi caldă)
nu este protejat de aparatul de încălzire.
Protecţia contra îngheţului a instalaţiei
poate fi asigurată numai de către aparatul
de încălzire.
Este necesar un regulator pentru controlul
temperaturii instalaţiei.

4.7.2 Protecţia contra îngheţului a
instalaţiei

Indicaţie
Asiguraţi-vă de faptul că este con-
formă alimentarea cu curent elec-
tric şi cu gaz a produsului.

Condiţii: Absenţă în mai multe zile, Fără regulator

▶ Alegeţi modul Absenţă/protecţia contra
îngheţului (→ pagina 9).

◁ În circuitul de încălzire este vizibilă
numai presiunea apei.
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Condiţii: Absenţă în mai multe zile, Cu regulator

▶ Programaţi-vă absenţa la regulat pentru
activarea dispozitivelor de protecţie
contra îngheţului.

Condiţii: Absenţă mai îndelungată

▶ Adresaţi-vă unui instalator calificat, pen-
tru ca acesta să golească instalaţia
resp. să protejeze circuitul de încăl-
zire prin adăugarea unui aditiv special
pentru protecţia contra îngheţului pentru
instalaţii de încălzire.

5 Remedierea avariilor
5.1 Recunoaşterea şi remedierea

erorilor
▶ Dacă există probleme la funcţionarea

produsului, atunci puteţi verifica dumne-
avoastră unele puncte cu ajutorul tabe-
lului din anexă.
Remedierea avariilor (→ pagina 13)

▶ Dacă produsul nu funcţionează irepro-
şabil după verificarea pe baza tabelului,
adresaţi-vă serviciului de asistenţă teh-
nică în vederea remedierii problemei.

5.2 Afişajul codurilor de eroare
Codurile de eroare au prioritate faţă de
restul afişajelor. La apariţia simultană a
mai multor erori, acestea se afişează alter-
nativ pentru câte două secunde.
▶ Dacă produsul dumneavoastră afişează

xx, adresaţi-vă serviciului de asis-
tenţă tehnică.

6 Îngrijirea şi întreţinerea
6.1 Întreţinere
Premisa pentru disponibilitatea de funcţio-
nare permanentă şi securitatea în exploa-
tare durabile, fiabilitatea şi durata de viaţă
îndelungată sunt o inspecţie anuală şi o în-
treţinere la doi ani a centralei de către un
instalator.

6.2 Îngrijirea aparatului

Precauţie!
Riscul producerii de pagube
materiale prin produse de cu-
răţare inadecvate!
▶ Nu folosiţi spray-uri, materi-

ale abrazive, detergenţi sau
produse de curăţare cu sol-
venţi sau clor.

▶ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi
puţin săpun fără solvenţi.

6.3 Verificarea conductei de
scurgere a condensului şi
pâlniei de scurgere

▶ Controlaţi regulat conducta de scurgere
a condensului şi pâlnia de golire pentru
deficienţe, în special pentru dopuri.

În conducta de scurgere a condensatului
şi în pâlnia de golire nu trebuie să se vadă
sau să se simtă obstacole.
▶ Dacă descoperiţi lipsă, solicitaţi reme-

dierea acesteia de către serviciul de
asistenţă tehnică.
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7 Scoaterea din funcţiune
7.1 Scoaterea temporară din

funcţiune a produsului
▶ Scoateţi temporar produsul din func-

ţiune numai dacă nu există pericol de
îngheţ.

▶ Opriţi produsul de la întrerupătorul prin-
cipal prevăzut la locaţie.

◁ Se stinge display-ul.

▶ La scoateri îndelungate din funcţiune
(de ex. concediu) trebuie să închideţi
suplimentar robinetul de blocare a ga-
zului şi robinetul de apă rece.

7.2 Scoaterea definitivă din
funcţiune a produsului

▶ Solicitaţi scoaterea definitivă a produ-
sului din funcţiune de către serviciul de
asistenţă tehnică.

8 Reciclarea şi salubrizarea
▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie

realizată de specialistul care a instalat
produsul.

Dacă produsul este marcat cu simbo-
lul acesta:
▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi produsul

în gunoiul menajer.
▶ În loc de aceasta, predaţi produsul unui

loc de colectare pentru aparate uzate
electrice sau electronice.

Dacă produsul conţine baterii marcate
cu simbolul acesta, atunci ele conţin sub-
stanţe toxice sau poluante.
▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la

un loc de colectare pentru baterii.

9 Garanţia şi firma de service
9.1 Garanţia
Puteţi solicita informaţii privind garanţia
producătorului la adresa de contact indi-
cată pe partea posterioară.

9.2 Serviciul de asistenţă tehnică
Datele de contact pentru serviciul nostru
de asistenţă tehnică le găsiţi la adresa
indicată pe partea posterioară sau pe
www.saunierduval.ro.
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Anexă
A Remedierea avariilor
Avarie Cauză Remediere

Lipsă apă caldă,
încălzirea rămâne
rece; produsul nu
porneşte

Robinetul de gaz de pe partea clădirii
este închis

Deschiderea robinetului de blo-
care a gazului de pe partea clădirii

Alimentarea cu energie electrică de
pe partea clădirii oprită

Se cuplează alimentarea cu ener-
gie electrică de pe partea clădirii

Întrerupătorul de pe produs este oprit Pornirea întrerupătorului de pe
produs

Temperatura pe turul de încălzire
este reglată prea mică, regimul de
încălzire sau de pregătire a apei
calde este oprit şi/sau temperatura
setată a apei calde este prea mică.

Alegerea modului de funcţionare
dorit
Reglarea temperaturii pe turul de
încălzire şi/sau a temperaturii apei
calde la temperatura dorită

Presiunea de umplere a instalaţiei de
încălzire este insuficientă

Completarea apei în instalaţia de
încălzire

Aer în instalaţia de încălzire Aerisirea caloriferelor
Dacă problema se repetă: se înşti-
inţează specialistul

Eroare la procesul de aprindere Apăsarea tastei de resetare
Dacă problema se repetă: se înşti-
inţează specialistul

Regimul de apă
caldă menajeră este
fără erori; încălzirea
nu porneşte

nicio solicitare de căldură din partea
controlerului

Verificarea şi corectarea, dacă
este cazul, a programului de timp
de la controler
Se verifică temperatura camerei
şi, dacă este cazul, se corectează
temperatura nominală a camerei
(„Instrucţiuni de exploatare a con-
trolerului“)

Temperatura pe turul de încălzire
este reglată prea mică sau este oprit
regimul de încălzire

Pornirea regimului de încălzire
Reglarea temperaturii tur încălzire
la temperatura dorită

Aer în instalaţia de încălzire Aerisirea caloriferelor
Dacă problema se repetă: se înşti-
inţează specialistul

Fără apă caldă,
regim de încălzire
fără defecţiuni

Temperatura setată a apei calde
este reglată prea mică sau este oprit
regimul de pregătire a apei calde

Pornirea regimului de apă caldă
Reglarea temperaturii apei calde
la temperatura dorită

Urme de apă sub
produs

Conductă de scurgere a condensatu-
lui blocată

Controlul conductei de scurgere a
condensatului şi curăţarea, dacă
este cazul

Neetanşeitate în instalaţie sau pro-
dus

Închideţi alimentarea cu apă rece
la produs, înştiinţaţi instalatorii
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Avarie Cauză Remediere
Display-ul prezintă Avarie Se apasă tasta de reset (Reset)

şi se aşteaptă cinci se-
cunde. Dacă încă există avaria,
atunci se înştiinţează un instalator.

Display-ul afişează
şi se aprinde in-

termitent indicatorul
presiunii
< 0,5 bar

( < 50.000 Pa)

Deficit de apă în instalaţie Completarea cu apă preparată
Dacă problema se repetă: se înşti-
inţează specialistul

Indicatorul presiunii
se aprinde intermi-
tent
≥ 2,5 bar

( ≥ 250.000 Pa)

Presiunea instalaţiei este prea mare Aerisirea unui radiator
Dacă problema se repetă: se înşti-
inţează specialistul

Display-ul afişează

xx şi se
aprinde intermitent
indicatorul presiunii

Mesaj de eroare Se înştiinţează instalatorul





Intotdeauna alãturi de tine 

Emitent / Producător
Saunier Duval ECCI
17, rue de la Petite Baratte ‒ BP 41535 -
44315 Nantes Cedex 03
Téléphone 033 240 68‑10 10 ‒ Téléco-
pie 033 240 68‑10 53

furnizor
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1 ‒ 014142 Bucureşti
Tel. 021 209 52 09 ‒ Fax 021 232 22 76
office@saunierduval.ro ‒ www.saunierduval.ro

© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt pro-
tejate prin drepturi de autor şi pot fi multiplicate sau
distribuite numai cu acordul scris al producătorului.
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